
KONAK
Kentin sakini değil, sahibi olmak için...

www.konak.bel.tr YIL: 9  SAYI: 88    ARALIK 2018

Türkiye’nin önemli tiyatro toplulukları ve
oyuncularını yeni sezonda İzmirlilerle
buluşturuyoruz.

Vardık, Varız, Var olacağız Avrupa Birliği (AB) ta-
rafından desteklene-
rek 2017 yılında Ulus-

lararası ağa dönüşen ve Konak
Belediyesi olarak bizim de da-

hil olduğumuz Sharing Cities
(Paylaşan Kentler) hareketi
projesi kapsamında Paylaşan
Kentler Zirvesi’ne ev sahipliği
yaptık.    ∂ 4’te

Paylaşan Kentler
zirve yaptı

osyal belediyecilik
anlayışını kültür-
sanat alanında ha-
yata geçirme gay-
reti ile gerçekleş-
tirdiğimiz projele-

rimize bir yenisini daha ekledik.
‘Bizim Tiyatro’ ile kültür merkez-
lerindeki salonları yerel tiyatro
topluluklarına açan, ‘Çocuklara
Cumartesi Oyunları’ adı altında
her hafta bir çocuk oyununu mi-

nik izleyicileriyle buluşturan,
‘Okulda Tiyatro Var’ etkinliğiyle
de her Çarşamba tiyatroyu okul-
lara taşıyan tiyatro etkinlikleri-
mize “Tiyatro Konak’ta” projesini
dahil ettik. ∂ 5’te

Zeytinlik Semt Merkezi
bünyesinde hizmet vere-
cek olan Çocuk Bilim Mer-

kezi, 8-17 yaş aralığındaki ço-

cuklar için özel olarak tasarlandı.
ODTÜ Ege Mezunlar Derneği ve
Kültürpark Rotary Kulübü’nün
destekleriyle açılan merkez sa-

yesinde bilimle buluşacak olan
çocuklar, teknolojik gelişmeler
sayesinde dönüşen dünyayı
daha yakından tanıyacak.∂ 2’de

∂Her ay bir yazarı İzmirli okurlarıyla buluşturan
‘Yazarlar Yazarları Ağırlıyor’ etkinliğimiz, son
dönemde oynadığı televizyon dizisindeki İdris
Baba rolü ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan
Ercan Kesal ve gazeteci yazar İsmail Saymaz’ı
peş peşe konuk etti.  ∂ 7’de

∂Anne ve çocuklarını aynı çatı altında bu-
luşturan ‘Bizim Çocuklar Projesi’ bu yıl da
yoğun ilgiyle karşılaştı. İlk olarak 2014 yılının
Kasım ayında hayata geçirilen ve ‘Bizim Ço-
cuklar Projesi’ Konak Belediyesi’nin Agora,
Ballıkuyu, Basmane, Zeytinlik, Kadriye, Aziziye
ve Gültepe Semt Merkezi’nde verilmeye devam
ediyor. ∂ 2’de

∂Atatürk’ün imzasını hafızalarımıza kazıyan
Hattat Etem Çalışkan, 90 yaşında açtığı  ‘İz-
mir'de 90'da 90 Senfonik Kaligrafi’ isimli
sergisiyle Ata’sına âşık İzmirlileri derinden
etkiledi. Türkan Saylan Kültür Merkezimizde
gerçekleşen sergi açılışına öğrenciler başta
olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. 3’te

∂Tiyatro oyunu alanında usta kalem Hi-
dayet Sayın’a 89 yaşında vefa gecesi dü-
zenlendi. Deneme ve öykülerinin yanı sıra
102 oyunu bulunan Sayın,  “Yazmadan
yaşayamam. Bu can bedende durdukça
tiyatro oyunu yazmaya devam edeceğim”
dedi. Sayın’ı bu özel gecede dostları da
yalnız bırakmadı. ∂7’de

Yazarlar yazarları
ağırlıyor

‘Bizim Çocuklar’
doludizgin

Ata’mızın imzasını
kalplere kazıdı

Vefa İstasyonu’ndan
bu kez Hidayet
Sayın geçti

∂ Tüm dünyada ka-
dın hakları için, öz-
gürlük için, uğranılan
haksızlıklar için mü-
cadele eden ve ortaya
koydukları çabayla
öne çıkan 13 kadın
karakter Konak’ta
dile geldi. 25 Kasım
Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslar-
arası Mücadele Günü
dolayısıyla düzenle-
diği etkinliklerin ilk
bölümü olan Kele-
beklerin Peşinde adlı
tiyatro oyunu Kültür-
park İsmet İnönü Sa-
nat Merkezi’nde sah-
nelendi. ∂ 4’te

Tiyatronun
kalbi Konak’ta
atıyor

Liderliğinin yanı sıra sa-
nata ve sanatçıya verdiği

değerle Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk ölümünün
80. yılında Ahmet Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde
düzenlenen ‘Atatürk’ü An-
mak ve Anlamak’ etkinliği
ile anıldı. Gecede, İzmir Dev-

let Opera ve Balesi, İzmir
Devlet Senfoni Orkestrası,
Dokuz Eylül Üniversitesi
Devlet Konservatuarı ve İz-
mir Devlet Klasik Türk Mü-
ziği Korosu sanatçılarından
oluşan Turkish Brass En-
semble Orkestrası sahne
aldı. ∂ 3’te

Atatürk için sanat dolu anma gecesi

Konaklı
bilginlerin
yeni adresi

Herkes için dans

tiyatro
keyfini

7’den 70’e
yaşatıyoruz

S
Semt merkezlerimizde üretim durmuyor

Her yıl binlerce kişinin
faydalandığı ücretsiz
hobi ve meslek

edindirme kursları bu yıl da
yoğun ilgi gördü. Kadın, Sos-
yal Politikalar ve Projeler
Müdürlüğümüz bünyesinde
başlayan ücretsiz kurslara
bu yıl yaklaşık 4 bin 500
kişi kayıt yaptırdı. İlçemizin
farklı noktalarındaki 13
semt merkezi ile Halil Rı-
fatpaşa Semti’nde bulunan
Ziya Zişan Saadet Aytulun
Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı
Yaşam Merkezi’nde verilen
kurslar İlçe Halk Eğitim
Merkezi işbirliğinde düzen-
leniyor. Ücretsiz kurslara
katılanlar birçok farklı
branşta eğitim alıyor. ∂ 8’de

∂Büyük küçük,  genç yaşlı herkesin severek
izlediği geleneksel halkoyunlarını öğrenmek
artık zor değil. Konak Belediyesi’nin açtığı üc-
retsiz kurslar sayesinde 7’den 70’e her yaştan
vatandaş halk danslarını öğrenebiliyor. Ana-
dolu’nun farklı yörelerinin oyunlarının öğre-
tildiği kurslara katılanlardan ileri yaşta olan
kursiyerler dans sayesinde kendilerini daha
genç hissettiklerini söylüyor. ∂ 8’de
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Dünya Çocuk Hakları Günü’nü 13
semt merkezimizde hizmet ve-
recek olan çocuk kitaplıklarımız

ve Zeytinlik Semt Merkezimizde yer
alan Çocuk Bilim Merkezimizin açılış
töreni ile kutladık. Zeytinlik Semt Mer-
kezi’nde gerçekleştirdiğimiz törene Be-
lediye Başkanımız Sema Pekdaş, ODTÜ
Ege Mezunlar Derneği Başkanı Fatih
Seyhan, Kültürpark Rotary Kulübü Baş-
kanı Fikret Gökyıldız, Zeytinlik Mahalle
Muhtarı Kamil Soydam, çeşitli dernek-
lerden temsilciler ile çok sayıda çocuk
katıldı.

laik, biliMsel ve
ücretsiz eğitiM

Törende konuşan Başkan Sema Pekdaş,
çocuklara bol bol kitap okumalarını
tavsiye ederek, “Sizlerin bilim insanı
olabilmesi için kendinize çok yatırım
yapmanız gerekiyor. Bu nedenle bizler
tüm semt merkezlerimizde çocuk ki-

taplıkları açtık.
Çocuklar kitap
okursa hayal-
ler kurar, dü-
şünmeyi öğ-
renir, bağımsız
birey olmanın,
yurttaş olma-
nın farkına
varır. Özellikle
kız çocuklarının okuması gerekiyor.
Onların bilim insanı olmasına, yönetici
olmasına, doktor olmasına bu ülkenin
ihtiyacı var. Kadınların sadece evde
oturduğu ülkelerde hiçbir zaman kal-
kınma olmaz. Bu nedenle kız çocukları
daha çok okumalı daha çok çalışmalı.
Dünyayı anlamak için temel bilimleri
bilmek lazım. Bu nedenle sizin hayal
kurmanız için bu merkezi açtık. Bu
merkeze gelen çocuklarımız deneyler
yapsın, dünyayı tanısın” dedi.
Laboratuvar sıkıntısı yaşayan okullara

da hizmet vermesi planlanan Çocuk
bilim Merkezi 8-17 yaş aralığındaki ço-
cuklarımız için tasarlandı. Merkezden
faydalanacak çocuklar el becerilerini
geliştirirken, basit elektronik, mekanik,
optik ve robotik aletler sayesinde çeşitli
deneyler yapabilecek. Çocuk Bilim Mer-
kezi sayesinde çocuklar geleceğe do-
kunarak, yeni keşiflerde bulunabilecek.
İlgi alanlarını ve yeteneklerini merkezde
keşfedecek ve geliştirme olanağı bu-
lacak olan çocuklara ayrıca insanlık
tarihine yön vermiş bilim insanları hak-
kında da bilgi verilecek.

Konaklı annelerin ve çocuklarının
iple çektiği Bizim Çocuklar proje-
sinin yeni dönemi başladı. Semt

merkezlerimizde uygulamaya konulan
projeye 4-8 yaş arası çocuklar ve anneleri
katılıyor. Proje dahilinde sabah ve öğeden
sonra olmak üzere günde iki grup halinde
haftada dört gün eğitim alıyor.  

7 Merkezde eğitiM var
Anne ile çocuğu arasındaki iletişimi
güçlendiren projede, uzman psikologlar
haftada bir gün annelere psikoloji, çocuk
hakları, insan hakları gibi konularda se-
minerler de veriyor. Çocuklar için de
hem bedensel, hem de psiko-sosyal ge-
lişimlerini artıran aktiviteler sunuluyor.
Agora, Ballıkuyu, Basmane, Zeytinlik,
Kadriye, Aziziye ve Gültepe Semt Mer-

kezi’nde eş zamanlı verilen eğitimler
sayesinde çocukların; fiziksel, bedensel
ve psiko-sosyal gelişimlerinin destek-
lenmesi hedefleniyor. Bizim Çocuklar
Projesi kapsamında düzenlenen atölye
çalışmalarıyla verilen eğitimler pekiş-
tiriliyor. 

anneler nefes alıyor
Eğitimlere katılan anneler Bizim Çocuklar
Projesi’nin hem kendilerinin hem de ço-
cuklarının gelişimine çok katkı sağladığı
konusunda hemfikir. Anneler, çocukla-
rının yarım gün de olsa yaşıtlarıyla bir
arada olmasının, aktiviteler içinde yer
almasının çocuklarının gelişiminde çok
etkili olduğunu dile getirirken kendilerine
ait birkaç saat zamanları olduğunu ve
nefes aldıklarını belirtiyor. 

Çocuklara çifte armağan

Dünya Çocuk Hakları
Günü’nde Çocuk Bilim
Merkezi ve Çocuk
Kitaplıklarını
hizmete açtık.

Mutlu çocuklar, Mutlu anneler
Halise Kaya: “Çocuklarımı güvenle bırakıp, kendime ayırdığım birkaç saat
bana çok iyi geldi. Burada okuma yazma kursuna da geliyorum. Biraz da olsa
kafamı dağıtıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Moral depolayıp gidiyorum,
psikolojim düzeldi.” 
Gül Terhal: “Çocuklarımızı sabırla dinlemeyi, onlara doğru cevap vermeyi öğ-
rendik. Aldığım eğitimi eşimle, komşularımla da paylaşıyorum. Onlar da bil-
gilensin istiyorum. Bize bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’a
teşekkür ederiz.” 
Şükran Işlak: “Poyraz eğitimlerde öğrendiği şarkıları, drama dersinde öğrendiği
tiyatro karakterlerini, masalları evde ailesiyle paylaşıyor, abi ve ablası ile ile-
tişiminde gelişmeler var. Anneler için verilen eğitimler sayesinde de pek çok
yeni bilgi ediniyoruz ve kendimizi geliştiriyoeuz.” 
Sema Türkatalay: “Yağız, iki yıldır Bizim Çocuklar içinde yer alıyor. Müzik,
drama, resim, dans, geri dönüşüm gibi farklı dersleri farklı eğitmenlerden al-
masının olumlu yanları var. Bizim evimizde atıklar artık değerlendiriliyor,
çöp olmuyor. Oğlumla çok daha iyi vakit geçiriyoruz artık.” 

Bizim Çocuklar’da yeni dönem başladı
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Bahar Lions Kulübü
işbirliğinde gerçek-
leştirdiğimiz ‘Ata-

türk’ü Anmak ve Anlamak’
etkinliği yoğun ilgi gördü.
Gecenin düzenlendiği Ah-
met Adnan Saygun Sanat
Merkezi, Atatürk ve Cum-
huriyet sevdalısı İzmirlilerle
doldu taştı. Anma gecesin-
de İzmir Devlet Opera ve
Balesi, İzmir Devlet Senfoni
Orkestrası, Dokuz Eylül
Üniversitesi Devlet Kon-
servatuarı ve İzmir Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu
sanatçılarından oluşan Tur-
kish Brass Ensemble Or-
kestrası sahne aldı. Genel
Sanat Yönetmenliğini Ke-
nan Gökkaya üstlendiği
konserin Sanat Koordina-
törlüğünü ise Hikmet Ço-
kağır yaptı. Kurtuluş Sava-
şı’ndan Atatürk’ün ölümü-
ne kadarki süreci gözler
önüne sererek, izleyenlere
müzik ve danslar eşliğinde
tarih yolculuğuna çıkaran
konser Derya Derin ve Oğuz
Çimen’in seslendirdiği ‘Ça-
nakkale İçinde Vurdular
Beni’ türküsüyle başladı.
‘Fikrimin İnce Gülü’,  ‘’Yine

Bir Gül Nihal’  şarkılarıyla
devam eden gecede İzmir
Milli Kütüphane Vakıf Baş-
kanı Avukat Ulvi Puğ ise
sunumlarıyla renk kattı.
Puğ, Kurtuluş Savaşı’ndan
Atatürk’ün ölümüne kadar
olan süreci güçlü anlatı-
mıyla dile getirdi. Gecede,
Atatürk’ün sesinden Onun-
cu Yıl Nutku da barkoviz-
yondan izletildi. Zeybek
oyunuyla Selim Özyol hey-
beti ve ihtişamıyla sahneyi
doldururken, tango ve vals
gösterisiyle Görkem Dizdar
ve Burcu Olguner dansın
zerafetini gözler önüne se-
ren muhteşem bir perfor-
mans sergiledi. Öte yandan
ressam Güner Özkan, İlhan
Dündar ve Namık Kemal
Acar canlı performans ser-
gileyerek gecenin başında
büyük bir perdeye yapma-
ya başladıkları Atatürk ve
Türk Bayrağı’nı konser bo-
yunca resmettiler.  Ata-
türk’ün öldüğü 10 Kasım
tarihine gelindiğinde de
Derya Derin adeta ağıt ni-
teliğinde bir Rumeli Türkü-
sü olan ‘Mendilimin Yeşili’
isimli türküyü seslendirdi.

Konak Belediyesi’nin Ulu Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin
yıldönümü dolayısıyla düzenlediği gele-

neksel Ata’ya Saygı Koşusu’na bu yıl rekor düzeyde
katılım oldu. Toplam 90 okuldan bin 710 öğrenci
Ata’sı için koştu. 
Konak Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün
işbirliğinde düzenlenen Ata’ya Saygı Koşusu’nun
bu yıl 20’incisi koşuldu. Öğrencilerin yoğun katılım
gösterdiği koşuya ilk, orta ve lise olmak üzere 90
okuldan toplam bin 710 öğrenci katıldı. Öğrenciler;
minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategori-
lerinde 450, 650, 850, 1200 ve 1800 metre olmak
üzere yaş gruplarına göre sınıflandırılarak koştu. 

atatÜrk’e Layık oLmaLıyız
İnciraltı Kent Ormanı’nda gerçekleşen yarışları
izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş ile Konak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri
Ali Türkoğlu ve Menderes Tunç da yer aldı. Sabah

erken saatte başlayan koşularda öğleden sonra
ödül töreni yapıldı. Törende konuşan Konak Be-
lediye Başkanı Sema Pekdaş, koşuya katılan tüm
öğrencileri gayretlerinden ötürü kutlayarak, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder
Atatürk'ü bir kez daha minnetle ve özlemle an-
dıklarını söyledi. Pekdaş, “80 yıl önce Büyük Ata-
türk’ü kaybettik. Bundan 10 gün önce de Cum-
huriyetizin 95. yılını kutladık. Cumhuriyet’in ilk
15 yılında Atatürk büyük devrimler yaptı. En
önemlisi çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelikti.
Bu ülkede özgür yaşamamız için, bu ülkenin kal-
kınması için, bu ülkenin dış güçlere esiri olmaması
için yapılmış devrimlerdi. Bu devrimleri de ço-
cuklara ve gençlere emanet etti. Sizin özgür
yurttaş olmanızı, kadınların bu ülkenin yöneti-
minde söz sahibi olmasını hep istedi ve onun için
mücadele etti” dedi. Koşuya katılan öğrencilere
öğütlerde bulunan Pekdaş, “Size büyük görev dü-
şüyor; O’nun istediği gibi çok çalışmak gibi bir

göreviniz var. O’nun emanetini daha yükseklere
çıkartmak zorundasınız. Bilimle, sanatla, sporla
uğraşın. Başarılı olun. El birliği ile sizin bunları
geçekleştirmeniz için uğraşıyoruz. Güvencemiz
sizsiniz. Başarılı olmak zorundasınız. Bu cumhu-
riyet size emanet. Büyük Atatürk’ü de özlemle,
minnetle, saygıyla anıyoruz. O’nu unutmayın,
unutturmayın” diye konuştu. Törende konuşan
Ali Türkoğlu da bu anlamlıyı koşuyu düzenledikleri
için Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a te-
şekkür etti.   

∂ Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar Derneği,
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öncesi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah
arkadaşları ve tüm şehitleri lokma dökerek
andı. “Atatürk’ü Unutmadık, Unutmaya-
cağız, Unutturmayacağız” diyen Karadenizli
Kadınların düzenlediği anma etkinliğine
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da
katıldı. Ege Bölgesi Karadenizli Kadınlar
Derneği’nin Kapılar Semti’ndeki dernek
binasında kadınlarla bir araya gelen Başkan
Pekdaş, Atatürk ve silah arkadaşlarını an-
mak için düzenlenen etkinlikten ötürü
dernek yönetimine teşekkür etti. 

Atatürk’ü lokma
dökerek andılar

Ata’ya özlemlerini
yazarak dile getirdiler

Binlerce öğrenci Ata'sı için koştu

Konaklı kadınlar Ata’sının huzurunda

Etem Çalışkan’ın eserleri hayran bıraktı
  

Atatürk şiir, dans ve şarkılarla anıldı

A tatürk'ün portresine ve imzasına hayat
veren kaligrafi (Hattat) sanatçısı Etem Ça-
lışkan’ı ‘İzmir'de 90'da 90 Senfonik Kaligrafi’

isimli sergisiyle, Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezimizde konuk ettik. Merkezimizin Sergi Sa-
lonunda açılan sergiye öğrenciler başta olmak üzere
çok sayıda davetli katıldı.  Atatürk portreleri ve
çeşitli kaligrafik çalışmalarının yer aldığı sergi da-

vetiler tarafından hayranlıkla izlendi.
Atatürk portresi, Atatürk imzası, Atatürk´ün Gençliğe
Hitabesi, Nutuk, İstiklal Marşı, Anıtkabir yazıtı ile
Kuran ı́ Kerim í Türkçe olarak yazdığı özgün kaligrafik
yazılarıyla tanınan hattat, ressam, gazeteci Etem
Çalışkan, güzel yazıya ve resim sanatına olan me-
rakının çocukluk yaşlarında başladığını dile getirdi.

Bugün 90 yaşında olan sanatçı, sergi açılışının ar-
dından kendi çizdiği Atatürk portresi ve imzasının
yer aldığı kartpostalları imzalayarak günün anısı
olarak katılımcılara hediye etti. Ders kitaplarında
yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal
Marşı'nı Türk harfleriyle yazan Etem Çalışkan, aynı
zamanda yazıların fonunda yer alan meşhur Atatürk
portresinin de çizeridir.

∂ Konaklı kadınlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölü-
münün 80. yılında ebedi istirahatgahı olan Anıtka-
bir’de ziyaret ederek özlem ve şükranlarını sundu.
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü kap-
samında düzenlediğimiz Ata’ya Özlem’ gezisi ile 500
Konaklı kadın ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettik. 

Sevgimiz SonSuz
Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım öncesinde de binlerce
kişinin akın ettiği Anıtkabir’de Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatürk’ün mozolesi önünde saygı duruşunda
bulunan Konaklı kadınlar sevgi, özlem ve minnet-
lerini dile getirdi. Duygu dolu anların yaşandığı zi-
yarette Atatürk’ün mozolesine karanfil bırakarak,
dua eden Konaklı kadınlar Cumhuriyet’e, Atatürk
ilkelerine ve devrimlerine olan bağlılıklarını bir kez
daha dile getirdi. Konaklı kadınlar Anıtkabir içinde
yer alan müzeleri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Cumhuriyet kadın devrimidir
Ata’ya Özlem’ gezisinde Konaklı kadınlara eşlik

eden Belediye Başkanımız Sema Pekdaş, “Cum-
huriyet bir kadın devrimidir. Kadın- erkek eşit yurt-
taş olduğunda demokrasi olur, özgür yaşam olur,
kendine güvenen, özgür fikirli çocuklar yetiştirmek
mümkün olur. İşte Atatürk ve arkadaşları bize bu
Cumhuriyeti emanet etti. Cumhuriyeti hukukun
üstünlüğüne dayanan, demokratik bir cumhuriyet
olarak yaşatmak bizim görevimiz. Cumhuriyet için,
özgürlüğümüz için, geleceğimiz için… Tekrar Büyük
Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz”
dedi.

∂Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Der-
neği işbirliğinde bu yıl 11’incisini gerçek-
leştirdiğimiz ‘Atatürk’ün çocukları Atatürk’ü
Anlatıyor’ konulu ortaokullar arası kom-
pozisyon yarışmasında dereceye girenler
ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Alsancak
Türkan Saylan Kültür Merkezimizde ger-
çekleşen törene yarışmaya katılan öğren-
cilerin yanı sıra Dernek Başkanı Dilek Olcay,
jüri üyeleri, okul idarecileri ve öğrenci
velileri katıldı. Seçici kurul tarafından ya-
pılan değerlendirme sonucu birincilik ödü-
lünü Fatih Mehmet İmam Hatip Ortaoku-
lu’ndan ‘Büyük Liderim’ başlıklı yazısıyla
Zelal Akan alırken, ikincilik ödülü Boğaziçi
Ortaokulu’ndan ‘Yarışma Bu Yarışmaydı
Değil mi?’ başlıklı yazısıyla Eylül Çavdaroğlu,
üçüncülük ödülünü ise Kemal Atatürk Or-
taokulu’ndan ‘Biz Atatürk Çocuklarıyız’
başlıklı yazısıyla Sudenaz Özsütemen ka-
zandı.  İlk üçe giren öğrencilerin dışında
kalan beş öğrenciye de özel ödül verildi.
Özel ödüller ise; Zübeyde Hanım Özel Ödü-
lü’nü Boğaziçi Ortaokulu’ndan ‘Atatürk De-
diniz mi Bana’ yazısıyla Şeyma Alp, Ersin
Günoy Özel Ödülü’nü Kemal Atatürk Or-
taokulu’ndan ‘Benim Gözümden Atam’ ya-
zısıyla Betül Özüdoğru, Selin Güsar Özel
Ödülü’nü Gazi Ortaokulu’ndan ‘Altın Saçlı
Kahraman’ başlıklı yazısıyla Gül Tanay,
Sancar Maruflu Özel Ödülü’nü Boğaziçi Or-
taokulu’ndan ‘İki Misket’ başlıklı yazısıyla
Hamdi Tikveşli ve Konak Belediyesi Özel
Ödülü’nü ise Boğaziçi Ortaokulu’ndan ‘Artık
Atatürk’ü anlayabiliyorum’ başlıklı yazısıyla
Suriyeli Erbil Ömer’ e verildi. Tören sonunda
dereceye giren çocuklar sevinçlerini, anne,
baba ve öğretmenleriyle paylaştı.
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Kentin simgesi olan palmiyeler için ciddi bir salgın
tehdidi oluşturan Kırmızı Palmiye Böceği istilasına
karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. İzmir Bü-

yükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli yürütülen ilaç-
lamalar kapsamında kent merkezindeki palmiyelere bakım
yapıldı. 

105 palMiye ilaçlandı
Bazı palmiyelerde görülen Kırmızı Palmiye Böceği’nin tüm
palmiyelere yayılmasını önlemek ve diğer palmiyeleri ko-
ruma altına almak amacıyla başlatılan çalışmalara Alsancak
Sevgi Yolu’ndaki palmiyelerden başlandı. Park ve Bahçeler
Müdürlüğümüz ekiplerince başlatılan ilaçlamada Sevgi
Yolu’nda bulunan 105 palmiye ağacı ilaçlanarak koruma
altına alındı. 

iki ay sonRa yeniden ilaçlanacak 
Aşılama yöntemiyle yapılan ilaçlama uygulaması, ağaç
gövdesine açılan 10 santimetrelik oluklardan ilacı ağacın
içine şırınga edilmesiyle gerçekleşiyor. Yapılan ilaçlamanın
palmiyeleri korurken, insan sağlığına zarar vermiyor. Uy-
gulamanın etkili olabilmesi için ilaçlama işlemi yaklaşık
iki ay sonra tekrarlanacak.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Gü-
nü’nde gerçekleştirdiğimiz

‘Kelebeklerin Peşinde’ isimli tiyatro
oyunu Kültürpark İsmet İnönü Sanat
Merkezi’nde sahnelendi.  Trajik hi-
kayelerle 13 kadının yaşamlarının
anlatıldığı oyunu Konak Belediye-
si’nin semt merkezlerindeki kadın
kursiyerler, meclis üyeleri ve çok
sayıda davetli izledi. Kadınların mü-
cadelesine dikkat çekilen geceye

Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’ın
mesajı damga vurdu. Pekdaş mesa-
jında, “Kadın, kadının yurdudur. Kız
kardeşlerinizin elini bırakmayın” di-
yerek kadın dayanışmasına vurgu
yaptı. 
1969 yılında Dominik’teki diktatör-
lüğe karşı demokrasi ve özgürlük
mücadelesi veren Patria, Minerva ve
Maria Mirabel Kardeşler’in katledil-
mesinden sonra üç kız kardeş Do-
minik’te ve dünyada efsaneleşti. Kar-
deşlerden birinin kod adının ‘Kelebek’
olmasından dolayı hakları için mü-
cadele eden tüm kadınlar kelebekler
olarak adlandırıldı. Bu düşünceden
hareketle sahnelenen oyunda, ül-
kelerinde kadın hakları ve özgür-
lükleri için mücadele eden ve tarihe
geçen 13 kadın karakter; Sojourner
Truth, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg,
Emma Goldman, Halide Edip Adıvar,
Nezihe Muhiddin, Patria, Minerva,
Maria Mirabel Kardeşler, Türkan Say-
lan, Malala Yusufzay’in verdikleri
mücadeleleri dramatize edildi. Ara-
larında amatör oyuncuların da ol-
duğu tiyatro sanatçıları tarafından
canlandırılan kadınların verdikleri
var olma mücadelesi ve yaşadıkları
olaylar anlatıldı. Sahneye çıkan son
isim ise Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım
oldu.  Zübeyde Hanım kadınlara,
“Önce kendinizi iyi yetiştirin; sonra
kız-erkek demeden adaleti, eşitliği

bilen; güçlü, cesaretli, vicdanlı, fikri
hür nesiller yetiştirin” diye seslendi.
Zübeyde Hanım, ‘Ben bir çocuk do-
ğurdum, o çocuk tüm dünyayı de-
ğiştirdi” cümlesiyle salondaki kala-
balık tarafından ayakta alkışlandı.

13 kelebek tRajedileRiyle
kadın Müzesi'nde

Ülkelerinde kadın hakları için, öz-
gürlükleri için mücadele eden ve ta-
rihe geçen kadınlar verdikleri var
olma mücadeleleri ve yaşadıkları
olayları İzmir Kadın Müzesi’nin çeşitli
mekanlarında canlandırıldı. Her bi-
rinin trajik hikayesi ziyaretçileri de-
rinden etkiledi. Türkiye’den de Milli
Mücadele yıllarında Türk Edebiya-
tı’nın öncü kadın yazarlarından, si-
yasetçi ve iyi bir hatip olan Halide
Edip Adıvar’ı Şelda Işık Tumluer can-
landırdı. Kendi yazdığı metni başa-
rıyla sahneleyen ve izleyenleri adeta
Kurtuluş Savaşı yıllarına götüren
Tumluer, Adıvar’ın İstanbul Sulta-
nahmet Meydanı’ndaki mitinginden
bir kesit sundu.   ‘Kelebeklerin Pe-
şinde’ isimli oyun 3 Aralık Pazartesi
günü Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezi’nde yeniden sahne-
lenecek. 5, 7 ve 8 Aralık tarihlerinde
de Konak Belediyesi’nin Kadın Mü-
zesi’nde oyundan mini kesitler ‘Canlı
Müze Performansı’ adı altında ziya-
retçilere sunulacak.

Her semte
eşit hizmet

G üngör Mahallesi’nde
bölge halkıyla bulu-
şan Konak Belediye

Başkanımız Sema Pekdaş,
Konak Belediyesi olarak her
semte eşit hizmet anlayışıyla
çalıştıklarını belirtti. 113 ma-
halleyle İzmir’deki metropol
ilçeler arasında en fazla ma-
halleye sahip ilçe olduklarını
dile getiren Pekdaş, her böl-
genin farklı farklı ihtiyacı ol-
duğunu, buna göre hizmet
götürdüklerini vurguladı.
Hizmette eşitliği ön planda
tuttuklarını dile getiren Pek-

daş, “Göreve geldiği-
niz günden bugüne
kadar mahallelerimi-
zin ihtiyaçları doğ-
rultusunda koordi-
neli bir çalışma yü-
rütüyoruz. 113 ma-
hallemiz var ve her
mahallemizin kendi-
ne has sorunları var.
Hiç birini diğerinden
ayıramayız. Her böl-
gemiz bizden hizmet

bekliyor ve biz de her soruna
ulaşabilen bir yapıyla çalı-
şıyoruz. Çalışmaya da devam
edeceğiz” dedi.  

RestoRasyon atağı
Mahalle Muhtarı Lütfiye Ay-
kulteli’yle birlikte sokakları
da gezen Pekdaş, Değir-
mendağı olarak anılan böl-
genin İzmir’in en eski yer-
leşim yerlerinden biri oldu-
ğunu, birçok tarihi yapıya
ev sahipliği yapan semtin
örnek bir yerleşim merkezi

haline gelebileceğini vur-
guladı. Konak’ta 3 binin üze-
rinde tarihi yapının bulun-
duğunu belirten Pekdaş, bu
tarihi yapıların kurtarılma-
sına dönük gerçekleştir-
dikleri çalışmalar hakkında
bilgi de verdi. Bugüne kadar
birçok tarihi binayı restore
edip, kent yaşamına ka-
zandırdıklarını belirten Pek-
daş, son olarak Şehit Nihat
Bey Caddesi üzerinde yer
alan ve İzmir’in önemli tarihi
yapılarından biri olan Ha-
lilrıfat Paşa Köşkü’nü Va-
kıflar Bölge Müdürlü-
ğü’nden kiraladıklarını, bu-
rada çok yakında bir gençlik
merkezini hizmete açacak-
larını söyledi. Pekdaş ayrıca
Mecidiye Mahallesi’nde sa-
tın alınan ikiz binalar ile
Alanyalı Konağı’nda devam
eden restorasyon çalışma-
larının kısa zamanda ta-
mamlanacağını dile getir-
di.

G erçekleştirdiğimiz
Paylaşan Kentler Zir-
vesi’ne Malatya’nın

Hekimhan, Denizli’nin Boz-
kurt ve Yozgat’ın Bahadın il-
çelerinden gelen gençler ka-
tıldı. Dört kentin gençlerini
buluşturduğumuz zirvede
gün boyu süren toplantılar
sonunda bir sonuç bildirgesi
yayınlandı. Gençlerin paylaşım
ekonomisine katılması, za-
man değişimi sağlanarak

kentlilerin ihtiyaçlarının be-
lirlenmesi konusunda farkın-
dalık yaratmayı amaçlayan
proje kapsamında düzenlenen
zirveye Konak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş’ın yanı sıra
Hekimhan Belediye Başkanı
Ali Seydi Millioğulları ile Boz-
kurt Belediye Başkanı Birsen
Çelik de konuşmacı olarak
katıldı. Başkan Pekdaş, ger-
çekleştirdiği konuşmada Pay-
laşan Kentler tanımının öne-

mine dikkat çekerek “Bu iş-
birliğini bulunduğumuz yer-
lerden devam ettirmemiz ge-
rekiyor. Bu güzel başlangıç-
ların iyi sonuçlar doğuracağına
inanıyorum” dedi. Konuşma-
ların ardından zirve ‘Gençler
Nasıl Bir Kent Hayal Ediyor?’
başlıklı panelle sona erdi. Ko-
nak’tan ve diğer ilçelerden
gelen gençler tek tek söz ala-
rak hayal ettikleri kentleri an-
lattı. 

K onak Belediye Baş-
kanı Sema Pekdaş,
aynı gün hem İzmir

Barosu’nu hem de İzmir Ta-
bip Odası’nı ziyaret etti. İlk
olarak İzmir Barosu’na giden
Başkan Pekdaş, yeni Baro
Başkanı Özkan Yücel ve yö-

netimine hayırlı olsun di-
leklerini iletti. 2010-2013 yıl-
ları arasında İzmir’in ilk ka-
dın Baro Başkanı olarak gö-
rev yapan Pekdaş, ziyarette
hem geçmiş yılları andı hem
de yeni yönetime başarılar
diledi. Daha sonra İzmir Tabip

Odası’na giden Başkan Pek-
daş’ı burada Oda Başkanı
Prof. Dr. Funda Barlık Obuz
ve yönetim kurulu üyeleri
karşıladı. Sohbet havasında
geçen görüşmede Oda ile
Belediye arasında kurulacak
işbirlikleri ele alındı. 

kanat çırptıkça
özgürleşecek
Kelebekler

Paylaşan
Kentler
bir arada

Başkan Pekdaş’tan çifte ziyaret

Gönüllü Danışmanlık ve Anonim HIV (AİDS) Test Merkezimizde Hepatit B, Hepatit C
ve Sifilis (Frengi) testleri de yapılmaya başlandı. Merkez, hafta içi her gün 08:30 – 17:00
saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor. Test yaptırmak isteyen kişilerden hiçbir ücret
alınmadığı gibi sosyal güvence koşulu da aranmıyor. Merkeze gelenler kimlik bilgilerini
vermeden hem danışmanlık hizmeti alıyor hem de test yaptırabiliyor. 1 Aralık Dünya
AIDS Günü’nde, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara dair toplumsal damgalama nedeniyle

birçok kişinin HIV testi ve diğer bulaşıcı enfek-
siyonları yaptırmaktan kaçındığına dikkat

çeken merkez yetkilileri, kişilerin
kimliğini gizli tutarak test yap-
tıklarını vurguladı. Kişinin be-
yanını esas aldıklarını, kimlik
istemediklerini dile getiren yet-
kililer bu testler sayesinde risk
altındaki kişilerin erken teşhis
şansı yakaladığını söyledi. Şüphe
duyup test yaptırmak isteyenler
Konak Belediye'sinin anonim
test merkezine başvurabilir. De-
taylı bilgi için 0 232 484 22 91
numaralı hattı aramak yeterli.

Bir damla
kan hayat
kurtarır

Kentin simgesi palmiyeler
koruma altında

Kentin simgesi palmiyeler
koruma altında

Kentin simgesi palmiyeler
koruma altında

Kentin simgesi palmiyeler
koruma altında

Kentin simgesi palmiyeler
koruma altında

Kentin simgesi palmiyeler
koruma altında
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TiyaTroKonaK’Ta
Devam eden tiyatro projelerimizin yanı sıra hayata geçirdiğimiz Tiyatro Konak’ta projesi ile
önemli tiyatro topluluklarını ve oyuncularını İzmirli seyirciyle buluşturuyoruz. 

KonaK’ta tiyatro Keyfini 7’den 70’e yaşatıyoruz

tiYatro konak’ta
değirmenci’Yle Perde açtı

Tiyatro Konak’ta, Gazeteci İrfan De-
ğirmenci’nin ‘Anne Ben Artist Oldum’
adlı oyunuyla perdelerini açtı. Uzun yıllar
televizyonda sunduğu sabah haberleriyle
evlere konuk olan, 2017 yılında yapılan
referandumunda ‘Hayır’ oyu vereceğini
açıkladıktan sonra çalıştığı kanaldaki
işine son verilen Değirmenci’nin işsiz
kaldıktan sonra sahneye koyduğu ‘Anne
Ben Artist Oldum’ oyunu İzmirlilerden
yoğun ilgi gördü.

nereden nereYe Yoğun ilgi
gördü

1 Kasım’da perdele-
rini açan Tiyatro Konak’ta etkinliği ikinci
gününde ‘Nereden Nereye: Enver Ayse-
ver-Gündoğarken’ oyununa evsahipliği
yaptı. Gazeteci, program yapımcısı ve
sosyolog olmasının yanı sıra yazar kim-
liğiyle de tanınan Enver Aysever, yakın
geçmişimizi şekillendiren olayları şiirle,
edebiyatla ve fotoğraflarla canlı bir bel-
gesel tadında sahneye taşırken, Grup

Gündoğarken akıllarda yer etmiş şar-
kılarıyla gösteriye lezzet kattı. Yakın dö-
neme iz bırakan 1980 askeri darbesi, Si-
vas olayları, Hırant Dink suikastı, Tahir
Elçi’nin öldürülmesi ve Gezi direnişini
bir kez daha hatırlatan oyun dünden
bugüne 'nereden nereye' geldiğimizi bir
kez daha gözler önüne serdi.

metin uca ile ‘çok
PüSür’lü tarihi komedi

Televizyoncu, yazar Metin Uca ‘Çok
Püsür’lü Tarihi Komedi: ‘Bunu mu demek
istedim?’ isimli tek kişilik oyu-
nuyla konuk

olduğu
Tiyatro Konak’tada İzmirli

tiyatroseverleri bol bol güldürdü. Metin
Uca izleyicileri tarihte hiç bilmediğimiz
ve duymadığımız konuları arasında eğ-
lenceli bir yolculuğa çıkardı. İki perdeli,
tek kişilik oyunda tarihten günümüze
yeme-içme alışkanlıklarından kadın –
erkek ilişkilerine, tuvalet kültüründen
kadar pek çok ilginç konulara komik bir
dille değinildi.

aşk halleri konak’ta kaPalı

gişe oYnadı
Zuhal Olcay ve Burak Sergen’in sah-

neye koyduğu Aşk Halleri adlı tiyatro
oyunu İzmirlilerle buluştu. Hollandalı
yazar Maria Goos'un ‘Doek’ adlı oyu-
nundan Türkçe’ye uyarlanan oyunun
9-10 Kasım tarihleri arasında sahne-
lendiği Konak Belediyesi Selahattin Ak-
çiçek Kültür Merkezi’nde kapalı gişe oy-
nadı. İzmirli tiyatroseverlerin yoğun ilgi
gösterdiği oyunun biletleri günler
öncesinden tü-

kendi. Konusuyla dik-
kat çeken oyun Zuhal Olcay ve Burak
Sergen’i ilk kez aynı sahnede buluşturdu.
Oyunda aynı konservatuvardan mezun
olan Liz ve Richard’ın ilk kez birlikte
sahneye çıktıkları mezuniyet oyununu
30 yıl sonra yeniden sahneye koyma
hazırlıkları üzerinden yaşadıkları ilişkiler
anlatılıyor.

kral, hem düşündürdü
hem güldürdü 

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar ve eşi
Güzin Özyağcılar’ın başrolünde yer aldığı

'Kral' isimli oyun da Tiyatro Konak’ta
kapsamında İzmirlilerle buluştu. Tiyatro
Martı oyuncuları tarafından sahneye
konan oyun usta sanatçılar Güzin ve
Erdal Özyağcılar yıllar sonra aynı sahnede
buluşturmasıyla da dikkat çekti. Öz-
yağcılar çiftine Nihan Büyükağaç, Barış
Kiralıoğlu, Gözde Çetiner, Ferdi Alver ve
Burak Tanay eşlik etti. Oyunun sonunda
kendilerini ayakta alkışlayan
İzmirli-

lerle birlik-
te olmaktan çok mutlu olduk-

larını dile getiren Erdal Özyağcılar, “Bugün
dokuzuncu temsilimizi yapıyoruz. Oyu-
numuzu sevdiyseniz tekrar sizlerle ol-
mak isteriz” dedi.

haftada üç gün tiYatro
İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gös-

terdiği Tiyatro Konak’ta etkinliği kap-
samında sahnelenen, Sumru Yavrucuk,
Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök, Yurdaer
Okur ve Serdar Yeğin’in rol aldığı Lee-
nane’in Güzellik Kraliçesi adlı oyun se-
yirciyle buluştu. Üç akşam arka arkaya
perde açan oyunun biletleri günler ön-
cesinden tükendi. Salon tamamen do-

larken, ek sandalyeler konuldu.

‘beYaz’ üç gün kaPalı
gişe oYnadı

İki başarılı oyuncuyu; Derya Alabora
ve Deniz Çakır’ı aynı sahnede buluşturan
‘Beyaz’ isimli tiyatro oyunu Tiyatro Ko-
nak’ta ile İzmir’de sahne-
lendi.

29-30 Kasım
ve 1 Aralık tarihlerinde üç gün üst

üste Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezi’nde kapalı gişe oynadı. 60 dakika
süren, tek perdelik oyunda kocasıyla
mutsuz evliliğini sürükleyen, hayallerini
gerçekleştiremeyen kız kardeş ile ha-
yatını kendi isteğine göre yaşayan, uzun
zaman sonra eski kasabasına dönen
ablasının, geçmişleriyle ve kendileriyle
yüzleşmeleri sahneye yansıyor. Yıllar
sonra annelerinin rahatsızlığı nedeniyle
tekrar bir araya gelen iki kız kardeş,
geçmişin muhasebesini yaparken, er-
telenmiş duygular da birer birer su yü-
züne çıkıyor. Oyunun sonunda Derya
Alabora ve Deniz Çakır etkileyici oyun-
culukları ile tiyatro severler tarafından
ayakta alkışlandı.

başkan Pekdaş’a bir de tiYatro ödülü
Genç yaşta yaşamını yitiren tiyatro emekçisi Alaittin

Eraslan adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen tiyatro
günleri kapsamında ilk kez verilen ‘Alaittin Eraslan
Tiyatro Günleri Dayanışma Ödülü’ne Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş layık görüldü. Başkan Pekdaş,
ödülünü tiyatro günleri kapsamında sahnelenen ‘39
Basamak’ adlı tiyatro oyununun sonunda aldı. Demet
Evgar, Engin Hepileri, Okan Yalabık ve Bülent Şakrak’ın
rol aldığı oyun Tepekekule Kongre Merkezi’nde izle-
yiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören oyunun sonunda
sahneye davet edilen Başkan Pekdaş, Dayanışma
Ödülü’nü oyuncu Engin Hepileri’nin elinden aldı.

K onak Belediyesi olarak yürüt-
tüğümüz projelerin yanı sıra
verdiğimiz desteklerle tiyatro

sanatının gelişmesine katkıda bulun-
maya devam ediyoruz. Kültür merkez-
lerimizde her hafta, çocuklara yönelik
‘Çocuklara Cumartesi Oyunları’ adı al-
tında çocuk oyunları sahnelenirken
‘Okulda Oyun Var’ etkinliğiyle de her
hafta çarşamba günü bir okul tiyatro
gösterisine ev sahipliği yapıyor. Amatör
ve profesyonel ayrımı yapmadan tüm
salonlarımızı tiyatro topluluklarına üc-
retsiz açmamızın yanı sıra son olarak
Tiyatro Konak’ta projesini yaşama ge-
çirdik. Proje kapsamında, Türkiye’nin
önemli tiyatrocuları ve tiyatro toplulukları
İzmirlilerle buluşuyor. Tiyatro Konak’ta
projesi kapsamında yılsonuna kadar
beğenilen oyunlar Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezimizde perde açıyor. Kasım
ayında başlayan ve Aralık ayında da de-

vam edecek olan Tiyatro Konak’ta pro-
jesinin amaçları arasında tiyatro sanatına
gönül vermiş sanatçıların oyunlarının
İzmir’de perde açmasını sağlamanın ya-
nında İżmir’de tiyatro yapan ekiplere de
destek olmak yer alıyor.

“Sanatın özgürlüğünde, umut
ve barış dolu günlerde

buluşalım” 
Konak Belediye Basķanımız Sema Pek-
das,̧ Tiyatro Konak’ta projesinin kentin
ihtiyaç duyduğu nitelikli kültür-sanat
etkinliklerine ev sahipliği yaptığını dile
getirdi. Proje kapsamında sahnelenen
oyunların İ̇zmir seyircisinin istekleri
dikkate alınarak belirlendiğini dile getiren
Pekdaş, yılbaşına kadar sürecek olan
tiyatro etkinligĭnde Türkiye’nin başarılı
birçok tiyatro sanatçısını ağırlayacak-
larını söyledi. Pekdaş, Iżmir’in önemli
tiyatro topluluklarının oyunlarının da

Tiyatro Konak’ta projesinde yer aldığını
vurguladı ve şöyle konuştu: 
“Tiyatro sanatını yaşatma çabamız var.
Bu nedenle her hafta ‘Okulda Tiyatro
Var’ adıyla ilkokullarda tiyatro oyunları
sahneliyoruz. Ayrıca kültür merkezle-
rimizde her hafta sonu çocuk oyunla-
rımız var. Bunun yanı sıra amatör tiyatro
topluluklarına çalışma yapacakları prova
alanları sunuyoruz. Onlara sahnelerimizi
açıyoruz. Herhalde tiyatro sanatına en
fazla bütçe ayıran belediyelerin başında
geliyoruz. Bu yıl da bu desteğimizi bir
adım ileriye taşıyalım dedik ve Tiyatro
Konak’tayı hayata geçirdik. Hemşehri-
lerimiz için yeni oyunlar getiriyoruz, ge-
tirmeye de devam edeceğiz. Her biri
Türkiye’nin başarılı isimlerinin sahne
aldığı oyunlar. Ben tüm İzmirlileri birlikte
izlemeye davet ediyorum. Gelin hep bir-
likte sanatın özgürlüğünde, umut dolu,
barış dolu günlerde bulusa̧lım.” 
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2004 yılından bugüne kadar 1 milyon 700
bin fidanı toprakla buluşturan İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, bir yandan da uzun süre
moloz ve hafriyat döküm sahası olarak kul-
landığı arazileri ağaçlandırmaya devam edi-
yor. Moloz ve hafriyatla dolan yaklaşık 500
dönümlük 4 döküm sahası on binlerce fidanla
donatıldı.  İzmir Büyükşehir Belediyesi, son
olarak Bornova'daki Fatmacık Kayası Hafriyat
Atık Depolama Sahası için fidan dikimi ger-
çekleştirdi. Yağış altında gerçekleştirilen tö-
rene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu,  İzmir Milletvekili Kani Beko
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ber-
gama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç,
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve
Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan da  katıldı.
Geçmiş yıllarda Gaziemir Evka 7, Buca Kı-
rıklar,  Bornova Gökdere ve Güzelbahçe Yelki
döküm sahalarının yer aldığı toplam 460
bin metrekarelik alanın üzerini toprakla
kaplayarak 37 bin adet fidan diktiklerini be-
lirten Başkan Kocaoğlu, İnciraltı Kent Or-
manı’ndan parklara kadar kentin yeşil do-
kusuna güçlendirmek amacıyla gerçekleş-
tirdikleri çalışmaları anlattı.

Kadifekale’nin önemli bir bölümünü çarpık
yapılardan temizleyerek ağaçlandıran İzmir
Büyükşehir Belediyesi, dikilen fidanların
defalarca yakılmasına rağmen, bölgeyi yem-
yeşil bir kent ormanına dönüştürme çaba-
larından vazgeçmedi. Yıkılan sağlıksız ko-
nutların ardından Kadifekale'ye yaklaşık 20
bin ağaç ve 30 bin bitki dikimi yapan Bü-
yükşehir Belediyesi, şimdi de 10 bin adeti
ağaç olmak üzere 64 bin bitki dikimine daha
başladı. Mavi servi ve fıstık çamı türü ağaçlar
ve zakkum, sarı yasemin, yayılıcı kuşdili ve
sarı papatya türlerinden oluşan çalı bitkisi
dikimiyle, bölgedeki yeşil dokunun güçlen-
dirileceği bildirildi. Kentsel Yenileme Projesi
kapsamında Kadifekale’deki 44 hektarlık
alanda 2 bin 121 sağlıksız konutu boşaltarak
yerine bir kent ormanı kuran İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, bölgeye 2011 yılında 2 bin
532 adet ağaç, 2012 yılında 255 adet ağaç ve
625 adet çalı, 2013 yılında 5 bin 302 adet
ağaç ve 4 bin 357 adet çalı, 2014 yılında 4
bin 170 adet ağaç ve 2 bin 834 adet çalı, 2015
yılında 2 bin 487 adet ağaç ve 4 bin adet çalı,
2016 yılında bin 140 adet ağaç, 2017 yılında
416 adet ağaç ve 343 çalı, 2018 yılında da 3
bin 104 adet ağaç dikimi gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr.
Türkegül Kocaoğlu'nun bir araya

getirdiği başkan eşleri, 15 yıl bo-
yunca yaptığı faaliyetlerle topluma
önderlik etti. Başkan eşleri son
buluşmada, "Zübeyde Ana'nın kız-
ları olarak daha çok çalışmak yü-
kümlülüğümüz var” sözünü ver-
di.
İzmir'deki belediye başkanlarının
eşleri, Tarihi Havagazı Fabrika-
sı’nda bir araya geldi. İzmir Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Ko-
caoğlu'nun evsahipliğinde gerçek-
leşen buluşmaya Bayındır Belediye
Başkanı eşi Nuray Sesli, Bergama
Belediye Başkanı eşi Meltem Gö-
nenç, Beydağ Belediye Başkanı

eşi Halide Şentürk, Bornova Be-
lediye Başkanı eşi Hikmet Atila,
Buca Belediye Başkanı eşi Ahu Pi-
riştina, Çiğli Belediye Başkanı eşi
Ergül Arslan,  Foça Belediye Baş-
kanı eşi Derya Demirağ, Karaburun
Belediye Başkanı eşi Havva Çakır,
Menemen Belediye Başkanı eşi
Nurdan Şahin, Selçuk Belediye
Başkanı eşi Ayşen Bakıcı, Güzel-
bahçe Belediye Başkanı eşi Nilüfer
İnce, Karabağlar Belediye Başkanı
eşi Fügen Selvitopu, Karşıyaka Be-
lediye Başkanı eşi Zehra Akpınar,
Narlıdere Belediye Başkanı eşi Fe-
rah Batur ve Tire Belediye Başkanı
eşi Yüksel Çiçek ile Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş ve İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
eşi Aliye Aydoğan katıldı. 

Çocuklar bu
habere çok
sevinecek

ÇÖZÜM HATTI: 0 (232) 444 35 66

Kadifekale’de
"yeşil seferberlik"

İ zmir Büyükşehir Belediyesi,
kentin cazibe merkezlerinden
Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvan

sayısı ve tür çeşitliliğini yurt dışından
getirilen yeni hayvanlarla artırıyor. Av-
rupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları
Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam
Parkı’na, hayvanat bahçeleri arasında ger-
çekleştirilen değişim programı çevresinde
bu kez Belçika’dan 2 marmoset maymunu,

4 kapibara ve 5 Yeni Gine su kap-
lumbağası ile birer Napolyon ta-

vuskuşu ve dişi aslan geldi. İz-
mir'deki yuvalarına yerleştirilen

yeni türlerin alışma sürecinden sonra zi-
yaretçilerin karşısına çıkacağı bildirildi.
Kolay uyum sağlamaları için Belçika’da ya-
şadıkları barınakların bire bir aynısı yapılan
bu renkli hayvanlarla, İzmir Doğal yaşam
Parkı'nda 133 olan tür sayısı 138’e çıktı. 

Zübeyde Ana'nın kızları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, oto-
park ihtiyacının en yoğun olduğu
bölgelerden Hatay'a ikinci oto-

parkı da kazandırdı. 465 araç kap-
asiteli Hakimevleri Katlı Otoparkı,
Başkan Aziz Kocaoğlu’nun katıldığı
törenle hizmete açıldı. Çatısında
460 metrekarelik seyir terası, otur-
ma alanları ve süs havuzu bulunan

deniz manzaralı otopark, asansörleri
sayesinde, aralarında 22 metre kod
farkı olan iki sokağı da birleştiriyor.
Uşakizade Muammer Bey Soka-
ğı’ndaki 15 bin metrekarelik alanda
kurulan 465 araç kapasiteli Haki-
mevler Katlı Otoparkı’nın 25 araçlık
kısmı engelli kullanımına ayrıldı.
Otoparkta ayrıca 16 adet motosiklet

parkı ile 8 adet ücretsiz bisiklet
parkı yer alıyor. Yapım bedeli 10,3
milyon TL olan otoparkın en üst
bölümü, 141 Sokak’ın yol kotunu
karşılıyor. Burada vatandaşlara ay-
rıca bir sürpriz hazırlayan İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, otoparkın ça-
tısında çevre halkının kullanımı
için 460 metrekarelik seyir terası,

oturma alanları ve süs havuzu eş-
liğinde deniz manzarası izleme ola-
nağı sunuyor. Çevre halkının da
kullanabileceği otopark aynı za-
manda, asansörleri sayesinde, ara-
larında 22 metre kod farkı olan 143
(Bahattin Tatış) Sokak ile 141 Sokak
arasında kolay erişim de sağlamış
oluyor.

Körfez manzaralı otopark açıldı

İ zmir Büyükşehir Belediye-
si'nin bu yıl 11. kez düzenlediği
Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde

yine on binlerce İzmirli tek yürek
oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu, 350 metre uzun-
luğundaki dev Atatürk posterinin
açıldığı yürüyüşün ardından halka
seslenişinde tüm toplumu vicdan
muhasebesine çağırdı. Ulu Ön-
derimiz Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ü andığımız 10 Kasım’larda
bazı sorumlulukların hatırlanması
gerektiğini vurgulayan Başkan
Kocaoğlu, "Atamızın yaptıklarını
yıkan, aldıklarını satanlara, O'nun
kurduğu sağlam temelleri sars-
maya çalışanlara karşı neler yap-
tık? Bugün hepimiz, bu iç hesap-
laşmayı yapmak, kendi payımıza
düşen dersleri almak ve titreyip
kendimize gelmek zorundayız"
dedi.
Türk ulusunun önderi Mustafa
Kemal Atatürk'ün ebediyete in-

tikalinin 80. yıldönümünde on
binlerce İzmirli Atası'na saygı
için yürüdü. İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin düzenlediği ve bu
yıl 11. kez gerçekleştirilen yürü-
yüşe katılım yine büyük oldu.
Alsancak Limanı önünden ha-
rekete geçen kortejde 350 metre
uzunluğunda Atatürk posteri
açıldı. Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu da İzmirlilerle
birlikte yürüdü. Cumhuriyet
Meydanı'nda tamamlanan yü-
rüyüşün ardından burada bir
anma töreni düzenlendi. Başkan
Aziz Kocaoğlu meydanda yaptığı
konuşmada "Özgürlüğe olan sar-
sılmaz inancı, hiç bir zaman yi-
tirmediği umuduyla bize can,
bize vatan bağışlayan, 80 yıldır
hiç sönmeyen ışığımız, aydınlık
yolumuz, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ümüzü bir kez daha sev-
giyle, saygıyla ve özlemle anı-
yoruz" dedi.

Ata’ya saygı yürüyüşü

B aşta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere kamu, sivil toplum ve özel sektörden
toplam 123 ortağa sahip TARKEM, 252

hektarlık Kemeraltı-Agora-Kadifekale bölgesinin
turizmde "çekim merkezi" haline getirilmesi
için yeni hamlelere hazırlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007 yı-
lında "Kemeraltı ve Çevresi Kentsel Yenileme
Alanı" ilan edilen tarihi bölge, "İzmir imecesi" ile
yeniden ayağa kaldırılıyor. Kamu ve özel sektör
işbirliğiyle başlatılan çalışmalar, Kemeraltı-Ago-
ra-Kadifekale bölgesinin turizmde "çekim mer-
kezi" haline getirilmesini hedefliyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "büyük ortağı"
olduğu ve İzmir Valiliği ile Konak Belediyesi, Ege

Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası
(İZTO), Ege İhracatçılar Birliği (EİB), İzmir Ticaret
Borsası (İTB), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (İESOB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO)
ve Kemeraltı Esnaf Derneği'nin yanı sıra 98'i
şahıs toplam 123 ortağa sahip TARKEM (Tarihi
Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.), "gönüllülük"
esasının öncelikli olduğu çalışma yöntemi ve
ortaklık yapısıyla "Türkiye'deki tek örnek" olarak
gösteriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu'nun teşviki ve desteğiyle oluşturulan
bu özel yapı, kar amacı yerine öncelikle, İzmir’in
en önemli kültür, sanat, turizm ve ticaret nok-
talarının kesişimindeki 252 hektarlık alanı kal-
kındırmak için proje üretiyor. 

TARKEM hedef büyüttü

4 bin 170
fidan dikildi

465 araç
kapasiteli 
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G eçtiğimiz ay başlattığı-
mız ‘Yazarlar Yazarları
Ağırlıyor’ etkinliğimiz

İzmirli okurdan tam not aldı.
İlk konuğu Ercan Kesal olan et-
kinlik dizisi İsmail Saymaz ile
devam etti. Etkinliklerin dü-
zenlediği Selahattin Akçiçek
Kültür Merkezimiz her iki ya-
zarın programında da dolup ta-
şarken, yazarlar Barış İnce’nin
sorularını yanıtladı. 

Ercan KEsal: izmir’in
yEri bEndE ayrı 
Selahattin Akçiçek Kültür Mer-
kezimizde gerçekleşen Yazar-
lar Yazarları Ağırlıyor etkinli-
ğinin ilkine konuk olan Ercan
Kesal, Barış İnce’nin soruları
ışığında çocukluk yılları, ya-
zarlık serüveni ve sinemayla
nasıl tanıştığını anlattı. İlk üni-
versiteye Ankara’da Siyasal
Bilgiler Fakültesi’nde başladı-
ğını ancak babasının ısrarları
nedeniyle yeniden sınava gi-
rerek Ege Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’ni kazandığını anlatan
Kesal, İzmir’in hayatında ayrı
bir yeri olduğunu belirterek,

“İzmire gelip de kendini iyi his-
setmeyen var mı? Bu özelliği
sanırım bu kentin habitatıyla
ilgili. İzmir’in bir hafızası var,
kendine ait bin yıllık bir kültürü
var” diye konuştu. 

GazEtEci saymaz’dan
çarpıcı iddialar
Yazarlar Yazarları Ağırlıyor et-
kinliğinin ikincisi ise gazeteci
yazar İsmail Saymaz’ın katılı-
mıyla gerçekleşti. Yine Barış
İnce’nin yönlendiriciliğinde ger-
çekleşen etkinlikte Saymaz,
çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son yazdığı ‘Kimsesizler Cum-
huriyeti’ kitabı ile tarikat ve ce-
maat algısı içinde kalan çocuk-
ları, ailelerini, o çocukların uğ-
radığı istismarları, tarikat yurt-
larında yanarak ölmelerini an-
latan Saymaz merak edilen ko-
nulara açıklık getirdi. Son ki-
tabını yazmasının kendisi için
bir risk oluşturup, oluşturma-
dığı ve kitabı hangi duygularla
kaleme aldığı sorusuna yanıt
veren Saymaz, “Kamu görev-
lilerinin tepkisini çekmek ih-
timal dahilindedir” dedi.

B eş yıldır sanata, sanatçıya
ve kente emek verenlere
yaşarken vefa gösteren

‘Vefa İstasyonu Emek Edebiyat
Buluşmaları’nın bu ayki konuğu
deneme ve öyküleri de olan ama
daha çok oyun yazarı olarak bi-
linen Dr. Hidayet Sayın oldu. Al-
sancak Türkan Saylan Kültür
Merkezimizde gerçekleşen et-
kinliğe yazarın dostları ve çok
sayıda edebiyatsever katıldı. Et-
kinliği edebiyatın bir başka

ö n e m l i
ismi Yu-
nus Bekir
Yurdakul
y ö n e t t i .
Eskişehir
O s m a n -
gazi Üni-
versitesi
Fen Edebi-
yat Fakül-
tesi Bölü-
mü öğre-

tim üyelerinden Prof. Dr. Halil
Buttanrı ve eşi Prof. Dr. Müzeyyen
Buttanrı’nın konuşmacı olarak
katıldığı söyleşinin moderatör-
lüğünü ise Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sahne Sanatları eski öğretim gö-
revlisi Prof. Dr. Hülya Nutku üst-
lendi.
Aydın’ın küçük bir köyünden çı-
kan, çocuk doktoru ve yazar ola-
rak adını duyuran Hidayet Sayın
gecede duygusal anlar da yaşadı.
Çocuk doktoru olduğu için çocuk
öyküleri de kaleme aldığını dile
getiren Sayın, tiyatronun her yaş-
tan seyircisi olduğu için tiyatro
dilinin hem gençler hem de ileri
yaştaki seyircinin anlayabileceği
şekilde yazılması gerektiğini söy-
ledi. Sayın, “Ömrüm olduğu sü-
rece yazmaya devam edeceğim.
Yazmazsam yaşayamam, soluk
alamam. Bu can bedende dur-
dukça tiyatro oyunu yazmaya
devam edeceğim” dedi.

İ zmir Karikatür Müzesi, Kari-
katürist Zeynep Gargi’nin kadın
sorunları konulu portre çalış-

malarından oluşan karikatür ser-
gisine ev sahipliği yapıyor. Gargi’nin
kadına şiddeti, çocuk gelinleri ve
silahlanma gibi konuları ele aldığı
ve sosyal içerikli bir mesaj veren

karikatürlerinin yanı sıra Cüneyt
Arkın, Şebnem Ferah, Sezen Aksu,
Yaşar Kemal gibi sanatçıların port-
releri de sergide yer alıyor. Top-
lumsal yaralara ve kadın sorunla-
rına çizgiyle dikkat çeken sergi 18
Aralık tarihine kadar İzmir Kari-
katür Müzesi’nde görülebilecek. 

İ zmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC)
işbirliğinde ilkini geçtiğimiz yıl
düzenlediğimiz Eflatun Nuri

Ulusal Karikatür Yarışması’nın bu
yılki başvuruları başladı. 10 Aralık’a
kadar başvuruların devam edeceği
yarışmaya tüm amatör ve profes-
yonel çizerler başvuru yapabilecek. 

KariKatür yarışmasına
son başvuru 10 aralıK
Usta çizer Eflatun Nuri anısına
ikincisini düzenlediğimiz Eflatun
Nuri Ulusal Karikatür Yarışması
bu yıl ‘Kentler ve Umutlar ’ teması
altında gerçekleşiyor. Ulusal ya-

rışmaya çizerler en fazla üç eser
ile katılabilecek. Katılımcıların son
başvuru tarihi olan 10 Aralık’a ka-
dar eserlerini şartnamede belirtilen
yazışma adresine elden ya da posta
ile ulaştırmaları gerekiyor. A4 bo-
yutunda gönderilecek ve çizim
tekniği serbest olan karikatürler
daha önce başka bir yarışmaya
katılmış olabilir ancak ödül alma-
mış olması şartı aranıyor. Bilgisayar
ortamında hazırlanan eserlerin
çıktılarında sanatçının ıslak im-
zasının bulunması zorunlu tutu-
luyor. Yarışma karikatürlerinden
seçilen eserler belirlenen sanat

galerilerinde sergilenecek ve bir
albümde toplanacak. Sonuçların
17 Aralık 2018 Pazartesi günü açık-
lanması planlanan yarışmanın se-
çici kurul üyeleri arasında Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş ile
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Misket Dikmen de yer alıyor. Jüri
değerlendirmesinin ardından de-
receye giren karikatüristler ödül-
lerini 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde
düzenlenecek gecede alacak. Ko-
nak 2.Eflatun Nuri Ulusal Karikatür
Yarışması’nda dereceye girenlere
plaketin yanı sıra para ödülü de
verilecek. Yarışma şartnamesine

göre birincilik ödülü 5 bin TL, ikin-
cilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük
ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi.
Ayrıca Konak Belediyesi ve İzmir
Gazeteciler Cemiyeti özel ödülle-
rinin yanı sıra üç yarışmacıya da
bin TL başarı ödülü verecek. Jüri
Özel Ödülü’nü kazanan yarışmacı
ise 750 TL ödül alacak. Ödüllerden
biri de ulusal veya yerel gazetelerde
yayımlanmış konu ile bağlantılı
karikatüre verilecek. Yarışmayla
ilgili detaylı bilgi ve yarışma şart-
namesi Konak Belediyemizin
www.konak.bel.tr uzantılı resmi
internet sitesinde yer alıyor.

izmir’de
Sevilen yazarlar Eflatun nuri’de

Kent ve umutlar
yarışacak

Hidayet Sayın:

Yazmadan duramam
Çizgilerdeki kadınlar

bu sergide
Çizgilerdeki kadınlar

bu sergide
Çizgilerdeki kadınlar

bu sergide
Çizgilerdeki kadınlar

bu sergide
Çizgilerdeki kadınlar

bu sergide
Çizgilerdeki kadınlar

bu sergide
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emt ve kültür merkezleri-
mizde açtığımız ücretsiz
kurslarımız devam ederken
en çok ilgi gören kurslarımız
arasında yer alan halk
oyunları kursları bu yıl da
hız kesmedi. Eğitimlere yaş-
ları 4 ila 77 arasında değişen
yaklaşık 500 kursiyer ka-

tılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde Halay,
Zeybek, Üsküp, Trakya, Edirne gibi farklı yö-
relerin halkoyunlarını öğrenen kursiyerler
hem bedenen hem de ruhen kendilerini iyi

hissediyor. Her hafta Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezimizde verilen eğitimlere katılanlar
arasında yer alan 50 yaş üstü kadın master
grubu çalışmalarıyla öne çıkıyor. Provalarını
aksatmadan sürdüren kursiyer kadınlar yeni
figürler öğrenmenin yanı sıra uzun zamandır
bir arada çalışmanın keyfini de yaşıyor. 

dans etmek GenÇleştirir
Uzman eğitmenlerle çalışan kursiyerler yıl-
sonu gösterilerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor.
Kursiyerler arasında yer alan 3 çocuk annesi
72 yaşındaki emekli eczacı Özden İneler, 10

yıldır halkoyunları eğitimi aldığını ve bu
sayede kendisini çok daha genç hissettiğini
söyledi. Dans ettikçe gençleştiğini dile getiren
İneler, hem spor amaçlı hem de bedensel
güçlerini artırmak için hemcinslerine de
folklor oynamalarını tavsiye etti. İneler, ken-
disini 72 yaşında değil, 27 yaşında hissettiğinin
de söyledi. Uzun yıllardır Halk Oyunları Eğit-
menliği yapan Seray ve Serhat Ekinci çifti de
hem çocuklara hem de yetişkinlere Konak
Belediyesi çatısı altında ücretsiz halk oyunları
kursları verdiklerini belirterek tüm İzmirlileri
yılsonundaki gösterilerine davet etti.

ültür-sanat, hobi
ve meslek edindir-
me kurslarımız
2018-2019 döne-
minde de büyük ilgi
gördü. Belediyemi-
zin Ziya Zişan Saa-
det Aytulun Kar-

deşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ile
13 semt merkezinde verilen kurslardan
bu yıl 7’den 70’e her yaştan yaklaşık 4 bin
500 kursiyer faydalanıyor.
Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Mü-
dürlüğümüz bünyesinde devam eden üc-
retsiz kurslarda İğne oyasından ahşap bo-
yamaya, takı tasarımından el nakışına,
dikişten örgüye kadar birçok hobi kur-
sunun yanı sıra pastacılıktan giyim üretim
teknolojileri kursuna, cilt bakımı ve temel
makyaj kursundan bilgisayar destekli mu-
hasebe kursuna, aşçılıktan butik çikolata
kursuna kadar pek çok meslek edindirme

branşında da eğitim veriliyor. Ayrıca bazı
merkezlerde okuma-yazma kursu ile Al-
manca, Yunanca, İngilizce ve İspanyolca
kursları da yer alıyor. Kentte yaşayan ya-
bancılar da unutulmuyor. Türkçe öğrenmek
isteyen yabancılar için Agora ve Basmane
Semt Merkezi’nde Türkçe okuma-yazma
kursu bulunuyor.

Güne sporla başlıyorlar
Çalışma alanı uygun olan bazı semt mer-
kezlerinde ayrıca spor kursları açıldı. Yoğun
ilgi gören kurslar arasında yer alan spor
kursuna katılanlar, uzman eğitmenler eş-
liğinde her gün step, pilates ve aerobik
yaparak güne form tutarak başlıyor. Ka-
dınlar birer saat aralıklarla farklı gruplar
spor derslerine katılabiliyor. Çoğunluğu
çalışmayan kadınların katıldığı kurslar sa-
yesinde kadınlar evden çıkarak, sosyal-
leşme ve yeteneklerini geliştirme imkanı
buluyor. 

Çocukları da unutmadık
Yaş aralığının oldukça geniş tutulduğu
kurslarımızda çocuklarımızı da unut-
madık. 
3-6 yaş ara-
lığındaki ço-
cukların ge-
lişimlerine
katkı sağla-
mak ama-
cıyla Mer-
sinli ve İs-
m e t p a ş a
Semt Mer-
kezi ile 1.
K a d r i y e
Rehberlik
ve Dayanış-
ma Merke-
zi’nde Oyun
Odaları aç-

tık. Anneleri kurslara katılırken akılları
çocuklarında kalmıyor; çocuklar da onlar
için özel tasarladığımız yun odalarında
uzman eğitmenler eşliğinde birbirinden
eğlenceli etkinliklere katılıyor. 

Anadolu’nun dört köşesi bu kursta
Büyük ilgi gören halk
oyunları kurslarımızda
Horondan Halaya, Zey-
bekten Horaya yurdun
dört bir yanından yöre-
sel danslar Konak’ta
hepbirlikte oynanıyor. 

S
Özden İneler

14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer14 merkezde kursiyer
Konak’ın farklı noktalarında hizmet veren 13 semt merkezimiz ve ileri yaş sağlıklı yaşam merkezimizde
bu yıl 4 bin 500 kursiyerimiz hobi ve meslek edindirme kurslarında üretiyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor.

K

4 bin 50014 merkezde kursiyer
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